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por que? 

INTRODUÇÃO – Quem deve ler esta obra e por que? 
_______________________________________________________________________ 

 

A  METÁFORA do VIOLÃO 

Imaginemo-nos como um violão.  

Mas não um violão qualquer deixado no canto da casa como decoração, e sim 

um violão que deve fazer parte de uma orquestra de violões.  

Porém, não há uma orquestra única possível, mas várias orquestras disponíveis, 

que se organizam e se reúnem por ressonância, ou seja, os violões se 

unem em vibração harmônica à afinação, pois todos devem tocar na 

mesma sintonia, não importando a qualidade da obra. 

Desta forma, por onde passamos vamos encontrando outros 

violões afinados dentro da mesma frequência vibratória (uma nota é 

uma frequência vibratória) que estamos vibrando, e vamos nos 

harmonizando, assim como se fossemos um imã atraindo e sendo 

atraindo por outros imãs iguais. E assim passamos a compor uma 

determinada orquestra, um determinado conjunto de violões que 

pode ser da melhor ou da pior qualidade, dependendo de como 

estamos afinados ou desafinados.  

Porém, na prática, um violão, mesmo que perfeitamente afinado, tem tendência 

natural a desafinar em função de muitos fatores que na maioria das vezes independem 

do seu tocador, como a ação do tempo, o clima, a temperatura, a umidade, o próprio 

uso, a forma como foi guardado, de alguém sem preparo ter mexido nele, etc. O certo é 

que é muito fácil um violão desafinar, e esta é uma das razões porque vemos um 

violinista se apresentar com mais de um violão, e não raro, 

enquanto ele toca um, alguém está responsável por deixar outro 

afinado e na reserva.  

Sendo o violão uma metáfora, você já deve ter percebido 

que falando de violões estou falando de pessoas e de seus 

processos internos, e de como é fácil perder o equilíbrio emocional ou mental, pois 

somos colocados em situação de estresse e adversidade cotidianamente, independente 

de nossos desejos. Ou seja, simplesmente desafinamos, e é natural que isto ocorra. O 

problema começa quando não prestarmos atenção a isso, e não provocamos a correção 

da afinação, continuando a desafinar, desafinar, desafinar, a ponto de, em determinado 

momento nos pegarmos tocando uma música totalmente horrível aos ouvidos melhor 

preparados, e nos perguntamos como é que conseguimos produzir tamanho disparate. 

Continuemos nos imaginando como um violão.  

Imaginemos que não podemos ver, nem falar, a única coisa que podemos fazer 

é soar nossas cordas para atrair outros violões ou sermos atraídos por eles, e assim 

formar a orquestra, quando então estaremos cercados de violões que vibram como nós, 
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e a música que vamos expressar pode ser da melhor ou da pior qualidade, segundo 

nossa afinação e a ressonância que provocamos.  

 

A QUE se PROPÕE esta OBRA 

Esta obra se propõe a apresentar métodos para afinarmos adequadamente 

nosso “violão interno”, potencializando nossa capacidade de atrair, ou sermos atraídos, 

para uma orquestra de violões que podem produzir a melhor e mais agradável música 

(uma melhor ou pior situação de vida). 

Se os treinamentos apresentados forem levados a sério, e praticados com 

frequência, criando hábito1, deixaremos de nos harmonizar com violões desafinados, ou 

afinados fora do diapasão, deixaremos de tocar músicas ruins ou toscas, daquelas que 

doem no ouvido, e passaremos a ser capazes de sempre estarmos prontos e afinados 

para produzir as melodias mais harmoniosas, e nos juntarmos a uma orquestra de alto 

gabarito, de forma automática, formando um novo padrão de comportamento. 

Lembremo-nos, um violão desafina por vários 

motivos. Isso não importa, porque é imponderável. 

Importa é que todo dia possamos parar e afinar nosso 

violão interno, ou até várias vezes ao dia, se for 

necessário, utilizando uma ou várias das técnicas e 

exercícios aqui apresentados nos próximos capítulos. 

Somos os únicos responsáveis por esta tarefa, ninguém 

poderá afinar nosso violão interno a não ser nós 

mesmos. Podemos nos apoiar em mestres, orientadores, 

facilitadores, etc., mas a obrigação e o trabalho serão 

única e exclusivamente nossos.  

 

QUAL o CONTEÚDO? 

Os próximos capítulos têm o objetivo de auxiliar no processo da afinação, 

apresentado técnicas e fundamentando-as de forma que possam ser praticadas sem 

receio, pois não provocarão outra coisa que não a melhoria das condições de vida 

pessoal, e por consequência, melhoria de todo o resto de situações que envolvam a 

dinâmica pessoal de vida. 

Uma vez que você resolva praticar, tornando um hábito a afinação do seu violão 

interno, nada poderá detê-lo(a). Avida continuará a mesma, as pessoas ao seu redor 

continuarão as mesmas, mas suas atitudes e as “orquestras” às quais você vai se unir 

obedecerão a uma outra lógica e uma outra dinâmica. Você passará a vibrar com a sua 

natureza primordial, e passará a se sentir verdadeiramente vivo(a). 

                                                      
1 A formação do hábito possibilita uma condição de internalização cerebral da maior importância, pois 
viabiliza que a informação seja armazenada nos mecanismos amigdalares, tornando-se um padrão, que 
será utilizado pelo cérebro para produzir ações, emoções e respostas, conforme amplamente estudado 
pelas neurociências, em particular a neuropsicologia..  

 

 

DIAPASÃO: instrumento 

de afinação que permite 

a qualquer instrumento 

musical manter uma 

frequência harmônica 

correta e universal. 
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A QUEM se DESTINA? 

Se você tem o desejo de ser um violão afinado, e 

produzir melodias harmoniosas, então esta obra é para você, 

e para todas as que pessoas que almejam desenvolver suas 

forças psicológicas de autorrealização, e, como bem diz 

Assagioli2, “se recusam a permanecer escravos de seus 

próprios fantasmas interiores ou influências externas [...] determinados a se tornarem 

os senhores de suas próprias vidas”.  

Destina-se igualmente a terapeutas de todas as linhas de trabalho (tradicionais, 

holísticas ou espiritualistas) que visem transformar vidas através da ampliação da 

consciência de seus clientes, conduzindo-os pelos caminhos da 

criação de uma vida saudável e responsável,  por meio do 

desenvolvimento de práticas derivadas de várias escolas, 

devidamente fundamentadas, cuja experimentação indica 

produzirem resultados prazerosos na facilitação do encontro com o 

Logos Divino3, com a motivação que pode levar ao estado de graça, saúde e bem-estar, 

através:   

 Da ampliação do estado de consciência que vai resultar em autodomínio e 

segurança em relação ao presente e ao futuro.  

 Da conquista do verdadeiro estado de liberdade pessoal e da produção de 

condições de ação pessoal pelo uso do livre arbítrio e da responsabilidade 

por si mesmo. 

 Do despertar do estado de consciência sobre forças potenciais para 

desintegração de energias limitadoras que inibem a vida abundante, e para 

melhor utilização das energias disponíveis.  

 Da expansão da mente, passando a visualizar imagens, ideias e planos que 

antes não apareciam na tela mental. 

 Da diminuição dos agentes estressantes e ansiogênicos que perturbam as 

condições de saúde orgânica e mental. 

 Da aproximação com a fonte de sabedoria interior que pode prover decisões 

de caráter assertivo e produtivo, permitindo melhor organização da 

personalidade para os fins que deseja. 

 Do desenvolvimento de estados de felicidade que aproximam o ser da fonte 

de abundância pessoal. 

 Da transição entre o estado de simples passageiro da vida, para o estado de 

condutor da sua própria viagem. 

 

                                                      
2 ASSAGIOLI, R. Psicossintese - Manual de princípios e técnicas. São Paulo: Cultrix, 1982. P.43. 
3 Ver capítulo ACESSANDO A  SABEDORIA, nesta obra. 
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Existem muitos instrumentos e métodos para tomarmos posse desta faculdade 

intelectiva que nos permite nos estudarmos a nós próprios, de ampliarmos nossa 

consciência sobre nós, sobre nossos propósitos  e 

sobre a vida que temos para viver, e assim, nos 

tornarmos cada vez mais íntegros e congruentes 

conosco mesmos, nos tornarmos os exemplares 

mais perfeitos possíveis de nós mesmos, tanto 

obedecendo a nossa própria natureza, no sentido individual e idiossincrático4 da 

existência, quanto harmonizando essa natureza com todas as outras, no sentido 

igualitário da mesma existência.  

Informações e técnicas preciosas, derivadas da filosofia, das escolas antigas, da 

Psicologia, entre outras variações da direção do pensamento, existem em número quase 

ilimitado, que, quando sintetizadas, retornam seus vetores para um ponto comum: ser 

feliz e sábio. 

Nesta obra apresento, de forma organizada, algumas dessas preciosas 

informações objetivando levar você à ampliação e ao enriquecimento da consciência, 

fator primordial para que qualquer pessoa possa tanto desenvolver sua individualidade 

perante a vida quanto buscar uma forma de ativação, transformação, sublimação ou 

redirecionamento de suas energias psicológicas visando a descoberta e liberação de 

potencialidades latentes. 

Este material também pode se revestir da qualidade de método de educação 

integral, favorecendo o desenvolvimento de aptidões através dos múltiplos recursos 

teóricos que se assentam em escolas como a Psicologia, o Zen, a Filosofia, a 

Fenomenologia, o Existencialismo, a Física Quântica, os fundamentos do Mindfulness, 

entre outros.  

Ressalte-se que esta obra não fundamenta suas bases em nenhum princípio 

religioso dogmático, mantendo-se neutra em relação às várias formas e correntes 

religiosas disponíveis e atuantes. Porém, não nega a prática da religiosidade5 e da 

espiritualidade gnóstica6 em observância com os princípios do livre arbítrio e da 

responsabilidade pessoal, do poder da consciência e da aceitação da lei da ação e 

reação, que podem devolver ao ser humano a liberdade de ser quem deveria ser.   

Desejo que usufrua da leitura, e que adquira o hábito de se manter afinado, 

apesar do tempo, da umidade, da temperatura, ou de qualquer outra coisa que possa 

desafinar seu violão interno.  

                                                      
4 Idiossincrasia refere-se àquilo que é peculiar, próprio de um indivíduo ou um grupo. 
5 Religiosidade vista simplesmente com a disposição ou tendência de uma pessoa para se relacionar com 
uma força superior,  uma força sagrada, independente de dogmas, rituais ou apologias, o que diferencia 
do termo religioso, ou seja, aquele que segue uma religião. 
6 Gnôsis (gr): ato de conhecer, conhecimento, ciência, sabedoria, etc. Na Filosofia e no ocultismo tem o 
sentido de conhecimento esotérico da verdade espiritual, combinando mística, sincretismo religioso e 
especulação filosófica. 

CONGRUENTE 

Estado daquilo que é 

concordante, harmônico. 
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Sou grato por seu interesse e sua disposição. Façamos de nós um instrumento 

para um mundo de saúde e paz. 

Agora vamos lá, reflexões e mãos à obra. 

Roberte Metring, Salvador – BA – Verão de 2020. 
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CONHECE-TE a TI MESMO  - reflexões preliminares  

necessárias    
_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

A FUGA da REALIDADE 

Ao longo dos últimos 30 anos tenho estudado diversas linhas científicas e 

alternativas, e me foi possível observar o movimento das pessoas, 

suas dinâmicas de vida, suas dificuldades e facilidades, seus sucessos 

e insucessos (aprendi que não há fracasso, somente resultados 

adversos ou indesejados de forma temporária), suas angústias e 

ansiedades, e principalmente, como as pessoas têm usado seus 

recursos interiores para anestesiar seus estados de consciência sobre 

si mesmas, fugindo da vida real, de seus desafios e problemas, como se fugir fosse a 

melhor solução possível.  

Por esta razão, estou escrevendo este material. Desejo 

que as pessoas que a ele tenham acesso possam obter a maior 

quantidade de informações possíveis que lhes permitam tomar a 

vida nas suas mãos, assumir as rédeas, parar de fugir e começar a 

fazer os enfrentamentos necessários para que a vida seja uma 

vida que valha à pena ser vivida.  

 

AUTOMATISMO “x” AUTONOMIA 

As pessoas estão se tornando muito mais autômatas e muito menos autônomas. 

Agem mais por tendências, modas e exigências externas, e menos por 

escolhas pessoais e preferências. Um dia após o outro estão perdendo 

a liberdade de pensar em si e por si mesmas, para pensar no que, e 

da forma que é exigida pelo movimento de massa. Não deixa de ser 

uma forma de fugir da realidade, ou pelo menos da responsabilidade 

pela própria vida, vivendo um vácuo que nunca preenche. 

O cérebro, esse equipamento naturalmente maravilhoso, está deixando de ser 

um recurso altamente tecnológico que pode ser utilizado 

para descobrir os melhores caminhos para viver a vida, para 

ser um processador de exigências. Cada vez mais as pessoas 

parecem desejar fórmulas prontas e seguras para viver (de 

forma autômata), em vez de usar o cérebro para encontrar 

as melhores soluções para sua vida (de forma autônoma).  

AUTÔMATO 

Máquina que imita o 

movimento de um 

corpo animado. 

“Conhece-te a ti mesmo, e 

conhecerás os deuses e o universo”. 

ORÁCULO DE DELFOS 
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AWARENESS – o estado de estar consciente 
_______________________________________________________________________ 

 

CONSCIÊNCIA 

Um dos primeiros passos para o enriquecimento da consciência e o exercício da 

liberdade, é entrar em estado de awareness, ou 

simplesmente estado de consciência enriquecida – ao 

invés de consciência plena (mindfulness). 

Consciência é um atributo psíquico sem o qual 

a vida como conhecemos não é mais que uma 

repetição de atos e comportamentos que não podem ser expressos de forma a abranger 

estados de satisfação ou felicidade, ou de tristeza e agonia.  

Para a medicina, estar consciente é estar vigil, acordado, em seus vários níveis, e 

o oposto disso é o estado de coma.  Isto é diferente de estar em estado awareness, onde 

é possível tanto focar a consciência, como mentalizar com consciência. 

 

AWARENESS 

Para nossos propósitos, é necessário subir um degrau, deixar o estado de 

“simplesmente vigil”, e passar a trabalhar com o conceito de 

AWARENESS: processo de se manter em contato vigilante com os 

eventos mais importantes do campo indivíduo/ambiente7 (interior 

e exterior), de forma intencional.  

Estar em estado de awareness é mais do que estar acordado 

simplesmente, é estar desperto, aberto às experiências vivenciais e 

sendo capaz de tomar decisões por preferências e propósitos – intencionalmente -, de 

traçar reflexões filosóficas sobre si e sobe a vida, e agir, não por que simplesmente 

"deveria", mas por que esta é a sua decisão. O despertar da consciência leva o ser a 

existir de fato. 

 

NECESSIDADE DOMINANTE 

Uma awareness eficaz é energizada por uma necessidade dominante.  

A eleição de uma necessidade dominante requer não 

somente autoconhecimento (processo introspectivo), mas 

também conhecimento direto da situação, e de como se está 

envolvido nesta situação, no aqui-e-agora.  

                                                      
7 YONTEF, G. M. Processo, Diálogo e Awareness: ensaios em Gestalt-Terapia. São Paulo: Summus, 
1998.  

A consciência é a chave. 

Se você fica consciente, 

Todo o resto acontece 

OSHO 
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este contato permite a noção do todo (hólos12), ocorrendo, então, a autorregulação 

organísmica13 como consequência da integração das partes umas com as outras. 

E falando em saúde, o estado de awareness pode ser utilizado para vários fins, 

incluindo manter a saúde mental e orgânica, de si e dos outros. Vários experimentos 

mostram isso. O foco de consciência, e a mentalização da energia através da consciência, 

podem operar milagres pessoais ou interpessoais, em várias escalas e segmentos. 

 

 
Todos os exercícios deste capítulo têm o objetivo de provocar awareness e elevar 

o estado da consciência, e serão ampliados nos exercícios propostos nos capítulos 

seguintes.  

A pessoa pode realizar vários deles ao longo do dia, ou pode decidir passar um 

tempo (alguns dias, por exemplo), praticando um por vez até obter domínio.  

1) Treino de percepção. 

Olhe tudo, perceba tudo, reconheça tudo, peças de móveis, situações, 

ambientes, olhares, semblantes, cores, tons, sons, etc. Perceba também seu 

ambiente interno como algum desconforto, dores, temperatura do corpo, 

movimentos, tato, etc. Esteja em contato com tudo, porém, sem 

julgamento. É o contato pelo próprio contato, num estado de contemplação. 

2) Treino de eleição intencional de foco.  

Eleja uma cor por dia, qualquer uma, e durante o dia procure 

conscientemente todas as coisas que tenham essa cor, em casa, na rua, nas 

pessoas, nos objetos, tanto faz. Mantenha seu estado de foco de consciência 

permanentemente ativado para essa cor. No dia seguinte mude a cor, e faça 

o mesmo processo acontecer. Simplesmente procure, mas não faça nada 

com isso. Treine sua ação intencional e sua atenção. 

3) Treino de canalização da consciência.  

Deixe suas duas mãos no mesmo plano (em cima da mesa, no colo, tanto 

faz). Concentre sua atenção numa das mãos e esqueça a outra. Não 

mentalize nada, não deseje nada, simplesmente preste atenção, dê atenção, 

perceba a cor, os dedos, as veias, as unhas, sinta o fluir do sangue, reflita 

sobre a importância da sua mão, como seria a vida sem ela, etc.  

Mantenha esse experimento por 5 ou 10 minutos, e depois compare as duas 

mãos. Muito certamente, se o exercício foi realizado adequadamente e sem 

se dispersar com outras coisas, aquela mão que recebeu sua atenção deverá 

                                                      
12 Holos (gr)  significa inteiro ou todo, e indica que um sistema não pode ser explicado apenas 
pela soma dos seus componentes, pois o sistema como um todo determina como se comportam as 
partes. 
13 Princípio pelo qual o organismo procura uma forma de equalizar discrepâncias. Cada ser se 
autorregula conforme a necessidade de seu próprio organismo, aqui-e-agora. 
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concepção é muito clara em diversas correntes da filosofia helenística32, como, por 

exemplo, no estoicismo33 e no neoplatonismo34.  

 

MÉTODO  FILOSÓFICO 

De forma geral, a filosofia privilegia, como método, a argumentação lógica 

associada a dois elementos importantes:  

a) a articulação rigorosa dos conceitos;  

b) a correta concatenação das premissas35 e conclusões, de modo que essas 

conclusões sejam derivações incontestáveis das premissas.   

Deste modo, do ponto de vista filosófico, o destino de uma tese qualquer que 

não esteja amparada por argumentos sólidos e convincentes será, frequentemente, 

severamente rejeitada por parte da comunidade filosófica – e também acadêmica. Aqui 

podemos deixar de imaginar um filósofo como um ser andando com a cabeça nas 

nuvens, e caindo em buracos, para imaginar uma pessoa que está prestando atenção 

para tirar conclusões.  

O grande mérito da filosofia é permitir, e desenvolver, a reflexão e o raciocínio, 

pois o conhecimento filosófico é valorativo, racional e obtido como fruto da reflexão 

humana sobre os fenômenos, produzindo conceitos, na maioria das vezes de ordem 

subjetiva e qualitativa, para dar sentido ou explicação àquilo que observa.  

 

 
Vamos começar nossos treinos visando a ampliação da consciência sobre nossa 

vida. 

O treino do ATO FILOSÓFICO visa permitir a cada indivíduo vivenciar sua verdade 

filosófica, e aprender a respeitar a verdade filosófica do outro, promovendo um mundo 

mais humano e responsável. 

1. Só fale se tiver certeza absoluta. Se você não viu, não ouviu, não participou, e 

a fonte da informação não é absolutamente segura (ou seja, participou do 

fato ou do acontecimento), mantenha prudente silêncio, pois a chance de 

                                                      
32 O “helenismo” pode ser definido como o período que se estende desde a morte de Alexandre, O 
Grande, até o momento em que a península grega foi anexada por Roma. 
33 Estoicismo é uma filosofia helenística com origem em Atenas, criado por Zenão de Cítio (sec. IV/III a.C), 
mas foi em Roma que o estoicismo floresceu através de praticantes como Epictetus, Sêneca, Cato e 
Marco Aurélio. O estoicismo ensina o desenvolvimento do autocontrole e da firmeza como um meio de 
superar emoções destrutivas, e prega que é possível ser feliz apesar de todas as adversidades. Também 
ensina que o mundo é imprevisível, que tudo pode estar bem agora, e não mais daqui a pouco, e que 
precisamos lidar com essa imprevisibilidade e viver da melhor forma possível. O estoicismo é ação, por 
isso faz parte do ramo da filosofia prática, e qualquer pessoa pode praticar. 
34 Escola filosófica alexandrina surgida no sec. II, e expandida até o século V d.C, que interpreta o 
platonismo de forma mística e espiritualista, supondo a possibilidade de que o ser humano, em um 
movimento de interiorização contemplativa e retorno às suas origens, restabeleça a união com a 
divindade. Seu principal representante é o filósofo egípcio Plotino 205-270. 
35 Ponto ou ideia de que se parte para armar um raciocínio 
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de possibilidades - conforme prega a física quântica e tantas outras escolas mais antigas 

que já afirmavam que tudo já é, bastando que se materialize, se torne, que se manifeste. 

O próprio Einstein já afirmava que tudo que existe é energia, o que muda é a forma 

como essa energia se manifesta.     

Desta forma a verdade absoluta – ou Logos Divino, se assim podemos dizer -, 

sempre esteve e está em tudo e em nós; não é produzida, ela é encontrada, desvelada, 

como são todas as “grandes descobertas produzidas” pelos homens.   

Não se decepcione nem se desespere ao ler isso. Adotando este ponto de vista, 

nada foi inventado, tudo foi descoberto, porque tudo já estava ali aguardando para ser 

desvelado e revelado - seguindo os preceitos gregos. É o desvelo que permite que algo 

possa ser notado, possa ser utilizado. A eletricidade, por exemplo, não é uma criação 

humana. Sempre existiu, mas um dia alguém "desvelou" essa verdade, elaborou 

conhecimento, teorias e axiomas a seu respeito, e usou a inteligência para torna-la útil 

à algum fim. O desvelo é o famoso momento do "eureca47. 

Conhecer-se, refletir sobre si mesmo, permitir que a alma investigue a própria 

alma, pensar sobre o próprio pensamento (metacognição48), sentir sobre o próprio 

sentimento (meta-emoção49), são claramente caminhos para o desvelar da sabedoria 

natural.  

A gratidão por poder viver num mundo tão inteligentemente orquestrado, e 

poder usufruir dele, manipulá-lo e desvelá-lo, certamente levará ao sentimento de 

felicidade. Portanto, podemos dizer que a sabedoria e a felicidade são imãs. 

 

 
Confiando que a sabedoria já existe à priori, exercícios meditativos são um 

caminho certo para alcança-la.  

Consta da história que Newton, quando se via frente a um problema de difícil 

solução, se colocava em estado meditativo. Ele usava o recurso de ter uma bola de ferro 

nas mãos, presa ao punho. Quando entrava em estado meditativo, próximo ao sono, 

estado conhecido na ciência como obnubilação, sua força motora afrouxava o suficiente 

para que ele soltasse a bola, e, ao cair, ela lhe o trazia novamente ao estado vigil. E a 

resposta vinha junto. Não posso afirmar que a história seja real, mas é muito provável 

que sim. 

Também consta que Steve Jobs teve a maioria das suas ideias quando entrava 

em estado meditativo, ao praticar o zen. E buscando na história, poderemos ter 

                                                      
47  Eureka é uma interjeição grega que significa “encontrei” ou “descobri”, exclamação que ficou famosa 
mundialmente por Arquimedes de Siracusa.  
48 Capacidade de pensar sobre o próprio pensamento, uma ampla capacidade evolvendo, de um lado, 
questões que a neurociência hoje já apresenta como funcionamento executivo, de outro um amplo 
processo filosófico. 
49 Meta-emoção é um termo que referencia a capacidade de uma pessoa reconhecer uma emoção que 
foi gerada por outra emoção, como por exemplo, a pessoa ficar chateada ao perceber que por sua causa 
outra pessoa ficou chateada. 
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SEMELHANÇA  e  IGUALDADE  

Talvez seja pelo fato de se ignorar o pensamento aristotélico que tantos cursos, 

livros e programas de autoajuda falhem, pois, de alguma sorte, a grande maioria deles 

prega que, para darmos certo, devemos fazer aquilo que outros fazem, e que devemos 

nos mirar naqueles que já deram certo para agirmos.  

Mas será que o que deu certo para uns, dará certo para outros? Certamente que 

não. Não temos a mesma finalidade, não temos os mesmos atributos, e não somos 

iguais. Portanto, o que fez Donald Trump ficar milionário e virar presidente da república 

norte americana talvez não dê nem um pouco certo com você, comigo e com tantos 

outros que tem outros atributos, outros propósitos e outra finalidade na vida.  

No entanto, é certo que mesmo sendo diferentes, 

e tendo que alcançar finalidades diferentes, não podemos 

ignorar a necessidade de uma certa ordem, o que significa 

que, para tudo dar certo, é preciso que algumas regras 

comuns sejam seguidas. Não devemos ignorar isso. Há 

uma cultura e uma sociedade em que precisamos viver e 

conviver. O que resta é ser diferente, mas andando no sentido de fazer com que tudo 

caminhe em direção à evolução do todo.  

O exemplo do futebol é clássico e preciso: um time precisa de jogadores que 

atuem de formas diferentes, mas com um propósito final comum, igual para todos, que 

é fazer gols – existem jogadores especializados nisso - e ganhar a partida e os pontos 

decorrentes, quiçá o campeonato. 

Um time repleto de goleadores perderia certamente a partida, pois outras 

funções são importantes para a estrutura do time. Ao mesmo tempo, cada um, segundo 

sua individualidade, precisa seguir as regras comuns que regem o campeonato, a ética 

e a moral do processo em que estão envolvidos. E quando as regras são quebradas, 

sofrem punições - uma entrada violenta de um jogador em outro provavelmente 

provocará uma expulsão do agressor; se o goleador estiver sozinho na área quando for 

lançada a bola, mesmo que ele marque o gol, não será validado -, porque existem regras 

a serem seguidas.  

Isso mostra que, mesmo sendo todos diferentes, pertencemos a determinados 

grupos, e nesses grupos somos semelhantes – porém, não iguais. No time, são todos 

jogadores, nesse quesito, semelhantes. E cada um com sua função, nesse quesito, 

singulares.  

Há caracteres humanos que fazem com que sempre possamos dizer que fulano 

ou cicrano pertencem ou não a este grupo, e nesse sentido somos semelhantes; mas 

cada humano cuidando de seguir um propósito, e nisso somos singulares. Um cão, ou 

um gato, não são classificados como humanos, porque não são semelhantes às 

características que lhes constituem, e neste sentido somos diferentes, mas enquanto 

mamíferos, fazemos todos parte do mesmo grupo, e então somos semelhantes. O que 
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HÉXIS – o hábito 
    _____________________________________________________________________ 

 

O outro fator, além do Dynamis – motivação -, que Aristóteles afirmou contribuir 

para o desenvolvimento da percepção da felicidade, é o Héxis – ou simplesmente hábito.  

 

IMPORTÂNCIA do HÁBITO 

De forma geral, o hábito facilita a vida em muitas facetas da vida, porque se 

tivermos que racionalizar e deliberar a respeito da vida a cada momento, as chances de 

erro são muito grandes, e a quantidade de tempo de 24 horas não daria para muita 

coisa.  

Os hábitos podem ser mentais – como a tabuada ou a senha do banco – ou 

comportamentais – como andar de bicicleta, dirigir um automóvel, etc.  

Ao longo da vida geramos muitos hábitos: reclamar, fofocar, ser pessimista, ser 

idealista, ser amoroso, ser rancoroso, ser disciplinado, ser cuidadoso, ser desleixado, ser 

respeitoso, e também, andar, correr, falar, etc., todos aprendidos e colocados no piloto 

automático. 

Um exemplo do poder do hábito é quando pensamos na senha do banco: 

invariavelmente a maioria das pessoas acaba errando, 

principalmente se tiver muitas senhas na memória. Se 

não pensarmos, simplesmente deixarmos os dedos 

seguirem seu rumo, dificilmente haverá erros. Assim é 

com muitas outras coisas, porque através do hábito 

simplesmente fazemos – do bom ao ruim -, mesmo 

sem saber muito bem o como e o porquê.  

Outro exemplo é uma criança colocada para estudar sempre no mesmo horário, 

e no mesmo lugar, quando os estudos devem ocorrer em casa.  A formação do hábito 

fará com que seu cérebro e seu corpo assumam quase que inconscientemente a postura 

física e mental para o estudo, sem que isso tenha que ser um desprazer.  Ou ainda, 

manter um horário para dormir, e o cérebro entenderá quando a pessoa se deitar, mais 

ou menos naquela hora do dia, que é para dormir – isso funciona muito bem com 

crianças, adultos e senis. 

 

FORMANDO  o  HÁBITO 

Formar um hábito exige, sim, pelos menos inicialmente, energia, disciplina e 

desconforto, principalmente, como no exemplo acima, se for uma criança que não gosta 

de estudar.   

Uma virtude pode ser convertida em habito, bem como uma imperfeição, e um 

hábito pode transforma-se em virtude ou imperfeição. A decisão de formar o habito é 
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AMOR PHILIA69 

Como vimos, para Aristóteles o amor que aproxima o ser humano da felicidade 

não é o amor Eros.  

Aristóteles defende a ideia de que o amor que pode 

aproximar o ser humano desse atributo é o amor Philia, 

que ele define como a atividade em que se quer para 

alguém o bem e o bom, inclinando-se tanto tempo quanto 

for possível a fazer tais coisas boas pelo outro, sem um 

interesse para si mesmo que não seja o de sentir-se bem 

fazendo isso.   

Ajudando o outro, no amor Philia, há consequentemente uma melhoria da 

felicidade do agente, mas não há essa intenção (como poderia haver no amor Eros, que 

é um amor de trocas intencionais, e há sim o objetivo de gerar um prazer no agente). O 

resultado da alegria ou felicidade do outro produz em si um quantum de alegria e 

felicidade pessoais, de forma mútua, sem que isso venha se constituir em falta ou 

pecado de qualquer forma, pois a natureza da ação não deve se confundir com a 

motivação para a ação. 

O amor Philia é revestido por atividades que podem ser desenvolvidas por 

qualquer pessoa para qualquer pessoa, em contextos e circunstâncias dos mais 

diferentes em que, segundo John Cooper 70, “esse tipo de bem-fazer mútuo possa ser 

realizado”.  

Em termos práticos, o amor Philia diferencia-se do amor Eros na medida em que 

se refere à vivência de um estado de contentamento intenso e interno pelo que é, pelo 

que dispõe, pelo que está, pelo que faz, pelo que existe, pelo realizado, pelo que pode 

partilhar, enquanto o amor Eros se associa ao desejo pelo que não tem, pelo que não é, 

pelo que não pode. Philia se associa ao que há, e pode ser partilhado, enquanto Eros ao 

que falta e deve ser conquistado. No amor Philia a satisfação bem do bem, no amor Eros 

a satisfação vem do bom.  

Numa rápida e superficial análise, concluímos rapidamente que o ser humano 

parece mais próximo, atualmente, do amor Eros, enquanto o resto da natureza parece 

mais associada ao amor Philia.  

 

A  BUSCA do que  FALTA 

Na natureza a falta é normal e pontual, e então o instinto natural de 

sobrevivência atua. Se o animal está com fome, ele ataca e come, caso contrário, não. 

O animal não cria formas elaboradas de matar e preparar sua presa para o jantar. E até 

                                                      
69 Philia (em grego: φιλíα) termo retirado do tratado de Ética a Nicômaco de Aristóteles, traduzido 
geralmente como "amizade", e às vezes também como "amor", ou ainda como o “amor amigo”, o amor 
que envolve o bem com o outro. 
70 COOPER, J. M. Friendship and the Good. The Philosophical Review. n.86. p.290-315, 1977 
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ESTOICISMO – a vida plena 
_______________________________________________________________________ 

 

Para o estoicismo, o ser humano atinge a plenitude e a felicidade quando 

abandona suas paixões terrenas (também pregado pelo Budismo e outras escolas 

antigas), suas contrariedades, seus aborrecimentos e seus desassossegos, pois que 

podem inibir o bom fluxo de vida.  

Zenão de Cítio (335-264 a.C.), filósofo grego, fundou a Escola Filosófica Estoica 

por volta de 300 a.C. Baseado na ideia dos cínicos90, enfatizou a paz 

de espírito, conquistada através da vida vivida permeada e plena de 

virtudes, e de acordo com as leis da natureza. Esta escola floresceu 

como filosofia no mundo greco-romano até o advento do 

cristianismo.  

Depois de Zenão, outros estoicos continuaram suas reflexões 

a respeito de a felicidade ser o resultado de um fluxo de vida bom, 

atingido somente através do uso da razão correta e coincidente com 

a razão universal (Logos Divino aristotélico), que tudo governa.  Um mau sentimento 

(pathos91) seria um distúrbio da mente contra a natureza, um desvio ou afastamento 

desse fluxo natural.  

Zenão, no entanto, prega que a única forma disso acontecer é o ser humano se 

entregar à vida que flui: nada receando, nada esperando, simplesmente vivendo, 

sorvendo a vida, e aprendendo com ela no agora, pois 

a vida é efêmera e tudo tem um fim, seja lá qual for, o 

que faz com que os problemas, sejam quais forem, 

sejam somente relativamente importantes, e devem 

ser contextualizados dentro de 

um breve período da vida, e não ser incorporado ao fluxo natural. 

Dessa forma, um problema é para ser resolvido, e não incorporado 

Marco Aurélio92, um estoico de carteirinha, tinha o hábito 

de escrever suas reflexões, cujo público a ser alcançado era ele 

mesmo. Escrevia diariamente seus pensamentos, para alcançar 

                                                      
90 O cinismo foi uma corrente filosófica fundada por Antístenes, discípulo de Sócrates, cujo propósito da 
vida era viver na virtude, de acordo com a natureza. A filosofia cínica é unicamente uma escolha de vida 
baseada na liberdade total e absoluta, ou da independência das necessidades inúteis, da recusa ao luxo 
e da vaidade presentes na vida social, nutrindo um estado de imperturbalidade. 
91 Etimologicamente, phatos é uma palavra grega que significa paixão, excesso, catástrofe, passagem, 
passividade, sofrimento, assujeitamento, sentimento ou doença. Esse conceito foi adaptado por 
Descartes e Nietzsche em suas obras. Aristóteles utilizou esse termo para representar um método retórico  
de persuasão para chamar a atenção dos ouvintes pela emoção, seja para seduzir ou confundir. Nas 
ciências da saúde, contemporaneamente, representa alterações que provocam no organismo um desvio 
do estado de saúde, normalmente através de um sofrimento. 
92 Imperador romano do século II d.C. Escreveu uma obra até hoje lida, de titulo  MEDITAÇÕES. 

Nada esperar, nada 

recear, simplesmente 

viver o aqui-e-agora.  



 

 

88 EU DECIDO!                                                   O EXISTENCIALISMO 

 Mesmo estando disposto, ainda assim tenho o “cacife” necessário 

para arcar com os custos do que vou gerar (materiais, físicos, 

afetivos, emocionais, etc.)? 

 Se não tenho condições de arcar com os custos do que vou gerar, 

existe uma outra opção, ou outras opções, que me sejam mais 

favoráveis neste momento? Quais? 

 Qual minha escolha final? 

 

Praticando essas reflexões com frequência, em várias situações da vida, desde as 

mais banais, até as de maior vulto, com empenho e formando hábito, a ampliação de 

consciência sobre as possibilidades de escolha e sobre as consequências da escolha 

permitirão um leque maior de liberdade sobre tudo, sem ressentimentos pessoais, 

passando tudo a ser uma grande aventura de aprendizagem, mesmo que os resultados, 

ainda assim, teimem em não ser os resultados desejados.  

Lembre-se, para quem tem a consciência ampliada, não existe fracasso, existem 

experiências e aprendizados. A única forma de fracasso é não aprender, e desejar 

resultados diferentes para as mesmas ações infrutíferas. 

Saiba o que quer, pois, para quem não sabe onde quer chegar, qualquer coisa 

serve, mas nunca vai dar satisfação. 
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CRENÇAS – bloqueadoras ou facilitadoras? 
_______________________________________________________________________ 

 

CONSCIENTE e INCONSCIENTE 

Sigmund Freud, considerado o pai da Psicanálise, ao longo dos seus estudos 

sobre a histeria, observou que durante o transe 

hipnótico uma pessoa seria capaz de recordar 

fatos, acontecimentos e emoções que, em 

estado normal, pareciam não existir. 

Ocupou-se Freud de tentar entender 

este fenômeno, e desenvolveu o que ficou conhecida como “primeira tópica freudiana”: 

a afirmação de que haveria um estado chamado de consciente, e um outro estado 

chamado de inconsciente, ou mais propriamente dito, um "lugar" onde as coisas 

estariam sob controle da pessoa, e outro onde não.  

Comparou o consciente como a ponta do iceberg e o inconsciente àquela parte 

submersa que ninguém sabe qual o tamanho ou a 

profundidade. Esta parte poderia estar comandando grande 

parte de nossos comportamentos e de nossas vidas, pois, os 

conteúdos depositados no inconsciente, além de não estarem 

sob controle, ainda tinham, segundo Freud, a capacidade de 

emergir e provocar tanto emoções como comportamentos que 

seriam capazes de "dirigir" a vida da pessoa em determinados 

sentidos, sem que ela conseguisse reagir a isso. Assustador não? Existem várias 

demonstrações de procedimentos hipnóticos no Youtube que demonstram claramente 

isso tudo, onde hipnólogos tanto “inserem” quando suprimem informações na mente 

das pessoas, alterando seu comportamento. Um procedimento perigoso, ao meu ver, 

mas real e disponível.  

Até mesmo quando estamos assistindo a um programa televisivo, estamos 

sujeitos a este tipo de ação, pois já foram estudadas muitas formas, conhecidas como 

subliminares, de induzir determinadas decisões e comportamentos, e a mídia não 

raramente usa deste artifício de agir na vida das pessoas através do inconsciente.  

 

ID, EGO e SUPEREGO 

Em verdade, para nossos propósitos precisamos saber o que é o Ego, mas isto 

não é possível sem um mínimo de explicação sobre as funções psíquicas. 

Em sua “segunda tópica”, num estágio mais avançado de estudos, Freud elabora 

os conceitos de Id, Ego e Superego, sendo que o Id (em latim "isso", "a coisa”) seria o 

Até se tornar consciente, 

o inconsciente vai dirigir sua vida 

e você vai chama-lo de destino. 

CARL GUSTAV JUNG 


